Khai Báo Tiết Lộ Về Kháng Biện/Kết Tội Hình Sự

Việc không báo cáo kháng biện/kết tội bị xem là giả mạo đơn đăng ký và có thể dẫn đến việc bị từ chối hoặc rút lại giấy phép.
THÔNG TIN VỀ ĐƯƠNG ĐƠN (Các mẫu đơn không hoàn chỉnh sẽ làm trì hoãn việc giải quyết đơn của quý vị)

Họ

Tên

Số Điện Thoại

(

Tên Đệm

Số An Sinh Xã Hội

)

Ngày Sinh

THÔNG TIN VỀ KẾT TỘI (Vui lòng điền vào một mẫu đơn đối với mỗi kháng biện hoặc kết tội, bất kể thời gian phạm tội là khi nào).
Cơ Quan Bắt Giữ

Ngày Kháng Biện/Kết Tội

Tên và Địa Điểm Tòa Án:

Số Vụ Án/Số Sổ Ghi Án

(Các) Mã Vi Phạm:

Bản án: (Vui lòng mô tả bất kỳ Hình Phạt nào được tòa áp đặt)

Ngày Tống Giam

Ngày Phóng Thích

Ngày Quản Chế/Tạm Tha

Ngày Phóng Thích

Chi Tiết Tội Phạm: Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về tội phạm này, bao gồm bản mô tả hoàn chỉnh về các thông tin và hoàn cảnh
dẫn đến việc quý vị bị kết tội. Quý vị phải cho biết đối tượng tham gia tội phạm, nạn nhân là ai; gặp những tổn thất gì; và tội phạm xảy
ra khi nào, ở đâu và như thế nào. Đính kèm các trang bổ sung nếu cần.

Giải Thích Tội Phạm: Vui lòng giải thích tại sao quý vị phạm tội này: Đính kèm các trang bổ sung nếu cần.

Những Cố Gắng Khôi Phục Nhân Phẩm: Quý vị đã có những thay đổi tích cực gì trong đời từ khi bị kết án? Vui lòng đính kèm giấy
tờ chứng minh những cố gắng phục hồi nhân phẩm. Đính kèm các trang bổ sung nếu cần.

Tôi xác nhận, và chịu trách nhiệm trước pháp luật của Tiểu Bang California nếu khai man, rằng tất cả phát biểu được cung cấp liên
quan đến mẫu đơn này là đúng sự thực và chính xác theo sự hiểu biết chính xác nhất của tôi.
Chữ Ký của Đương Đơn
Ngày
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